
 
 

   Program „Niska Emisja 2014”

 

Stowarzyszenie Szkoła Liderów przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony 

Wodnej, prowadzi działania na rzecz ograniczenia niskiej 

W ramach programu zapraszamy na kolejne warsztaty regionalne dla liderów i liderek samorządu. 

Najbliższe odbędą się już w dniach 11 

 

O PROGRAMIE: 

Niska emisja powstaje w trakcie spalania w piecach złej jakości węgla l

negatywnie na zdrowie. To poważny problem stanowiący wyzwanie dla społeczności lokalnych i 

samorządów nimi zarządzających.Jak istotna to kwestia, możecie zaobserwować po tym, co się dzieje 

aktualnie w Krakowie albo Zakopanem, gdzi

Niestety prędzej, czy później, ten problem, dotknie także i pozostałe polskie gminy.

Szkoła Liderów, zgodnie z naszą misją 

środowiska i wspiera lokalnych liderów w braniu współodpowiedzialności za otoczenie.Dlatego 

chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnych działań, dzięki którym nam, naszym dzieciom, naszym sąsiadom 

będzie żyło się zdrowiej. 

Niniejsze warsztaty zostały objęte honorowym pat

Marka Woźniaka.  

 

PROGRAM WARSZTATÓW: 

Proponowane warsztaty będą składały się z kilku bloków tematycznych, których celem jest:
 

° prezentacja teoretyczna tematu niskiej emisji w oparciu o dyrektywy unijne i 

° Praca w grupach na „case study”

° przedstawienie konsekwencji gospodarczych omijania

° spotkanie z przedstawicielami gmin, gdzie opracowano strategię ograniczenia niskiej emisji

° przygotowanie do prowadzenia lokalnyc

° pokazanie możliwości finansowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji
  

 

Program „Niska Emisja 2014” 

Szkoła Liderów przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

prowadzi działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. 

W ramach programu zapraszamy na kolejne warsztaty regionalne dla liderów i liderek samorządu. 

Najbliższe odbędą się już w dniach 11 – 13 września 2014 w Poznaniu. 

Niska emisja powstaje w trakcie spalania w piecach złej jakości węgla lub śmieci i wpływa bardzo 

negatywnie na zdrowie. To poważny problem stanowiący wyzwanie dla społeczności lokalnych i 

samorządów nimi zarządzających.Jak istotna to kwestia, możecie zaobserwować po tym, co się dzieje 

aktualnie w Krakowie albo Zakopanem, gdzie poziom smogu, przekracza kilkakrotnie dozwoloną normę. 

Niestety prędzej, czy później, ten problem, dotknie także i pozostałe polskie gminy.

Szkoła Liderów, zgodnie z naszą misją – promuje aktywności społeczne w każdej dziedzinie, także ochrony 

i wspiera lokalnych liderów w braniu współodpowiedzialności za otoczenie.Dlatego 

chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnych działań, dzięki którym nam, naszym dzieciom, naszym sąsiadom 

Niniejsze warsztaty zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

będą składały się z kilku bloków tematycznych, których celem jest:

prezentacja teoretyczna tematu niskiej emisji w oparciu o dyrektywy unijne i 

Praca w grupach na „case study” 

przedstawienie konsekwencji gospodarczych omijania  "niskiej emisji" przez gminy

spotkanie z przedstawicielami gmin, gdzie opracowano strategię ograniczenia niskiej emisji

przygotowanie do prowadzenia lokalnych kampanii na rzecz niskiej emisji.

pokazanie możliwości finansowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Środowiska i Gospodarki 

W ramach programu zapraszamy na kolejne warsztaty regionalne dla liderów i liderek samorządu. 

ub śmieci i wpływa bardzo 

negatywnie na zdrowie. To poważny problem stanowiący wyzwanie dla społeczności lokalnych i 

samorządów nimi zarządzających.Jak istotna to kwestia, możecie zaobserwować po tym, co się dzieje 

e poziom smogu, przekracza kilkakrotnie dozwoloną normę. 

Niestety prędzej, czy później, ten problem, dotknie także i pozostałe polskie gminy. 

promuje aktywności społeczne w każdej dziedzinie, także ochrony 

i wspiera lokalnych liderów w braniu współodpowiedzialności za otoczenie.Dlatego 

chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnych działań, dzięki którym nam, naszym dzieciom, naszym sąsiadom 

ronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

będą składały się z kilku bloków tematycznych, których celem jest: 

prezentacja teoretyczna tematu niskiej emisji w oparciu o dyrektywy unijne i prawo polskie; 

"niskiej emisji" przez gminy 

spotkanie z przedstawicielami gmin, gdzie opracowano strategię ograniczenia niskiej emisji 

h kampanii na rzecz niskiej emisji. 

pokazanie możliwości finansowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji 



 
 

Każdy uczestnik, po warsztatachobjęty
ochrony środowiska. 
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają 
koszty dojazdu na warsztaty. 
 

ZGŁOSZENIA: 

https://docs.google.com/forms/d/1pNeVf7sn

Rekrutacja trwa do 5 września. Liczba miejsc jest ograniczona

 
KONTAKT: 

Iwona Ciećwierz 

e-mail: iwona.ciecwierz@szkola-liderow.pl

tel.: (+48) 22 556 82 61 

 
 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Szkoła Liderów

 

warsztatachobjęty zostanie kilkumiesięcznym wsparciem 

. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają 

https://docs.google.com/forms/d/1pNeVf7sn53QGJotGlzZCp3vTciXtfMMYNY00dwPd0ng/edit#

. Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń. 

liderow.pl 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Szkoła Liderów

wsparciem ekspertów w dziedzinie 

. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają 
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decyduje kolejność zgłoszeń.  
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